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 بهبود ارثبخشی سازمانی یابی آموزشی رد نقص ارزش
 

 

  رضا محتشمي،  زينب صادقي 

  چکيذه:

امزوسه ثابت شذه است كه توفيق يك ساسمان در گزو بزخووردار  اس يوك اموام زموسشوس م وو   و      
هوا  اتتاوا س و عو  تس     تحوالت و پيشزفتتوااذ با  امامس، ساسمان مس پوياست؛ ت ها با داشتن چ ين

تووان اد وا كوزد كوه      هزگوش ااوس   ا  بزخوردار شود. ها  ديگز اس تايگاه شايوته هاگام و در ميان ساسمان
. بوذين  يابس به  ال زيذ ارسش ،ها  ارائه شذه اس زموسش اين كه مگز ؛خود  خود سودم ذ است  زموسش به

يوابس زموسشوس و    م مور اين مقاله با استفاده اس روش توعيفس و با استفاده اس رويكزدها و الگوها  ارسش
پوزداسد. اتواي     يابس زموسشس در بهبود اثزبخشس سواسمااس موس   اثزبخشس ساسمااس به بزرسس اقش ارسش

را اس اثزبخش بودن اتواي    ساسمانتوااذ  يابس تامع و كامل مس ارسشدارد كه  حاعل اس اين مقاله   وان مس
هوا    زموسش متوته شذزن بز اساس توان  ك ذ كه مس يابس باسخورد  را اي اد مس ارسشذ. ها زگاه ك  زموسش
با توتوه بوه   چ ين  ه  .ااذ اثزبخش بوده ساسمان، رسيذن به اهذاف مورد امز تا چه ميشان بزا  شذه داده

ان به اقاط قوت و ض ف ساسمان پس بزده و اس زن در تهت اعالح تو يابس زموسشس مس اتاي  حاعل اس ارسش
 توان گامس در تهت بهبود اثزبخشس ساسمااس بزداشت. ها استفاده كزد؛ بذين طزيق مس و بهبود روش

 :ها كليذ واژه

  .يابس زموسشس، اثزبخشس زموسشس، اثزبخشس ساسمااس ارسش

                                                      
 .ايراى یاًجوي هديريت آهَزش ،یكارشٌاس ارشد هديريت آهَزش Zeinab_Sadeghi1291@yahoo.com 

. االعظن ة اهللبقي ی، هركس تحقيقات طب ٍ ديي، داًشگاُ علَم پسشكیداخل یها یبيوار دستيار 
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 مقذمه:

زغييش دس زًليذ ياا   يوذسذ سيصي تذين وًآيسي  خُان امشيص خُان زغييش ي زحًل اسر. تٍ

َا تٍ دوثال ساٌ حلي تشاي زطثياك   گزسد. دس چىيه ضشايطي تيطسش ساصمان يضؼير خذماذ مي

سااصي   وظشان ػىًان ضذٌ، آمًصش ي تٍ حلي وٍ زًسط تيطسش غاحة . ساٌ تا ايه ضشايط َسسىذ

َا، تيص اص خيص زًخاٍ خاًد سا تاٍ     ساصمان تيطسش ،ايه مطلة. تا زًخٍ تٍ مىاتغ اوساوي اسر

اص ايه سي وماص   اوذ. ساصي مىاتغ اوساوي خًيص مؼطًف داضسٍ َاي آمًصضي تٍ مىظًس تٍ ديسٌ

  ٍ اي واٍ اماش آماًصش يىاي اص      آمًصش ي تاصآمًصي دس ساصمان حائض اَمير اسر؛ تاٍ گًوا

 .دَاذ َاي اثشتخص سا زطىيل مي گزاسان ساصمان اسرَاي مذيشان ي سيمطغًلي زشيه دل مُم

دَىاذ،  ي آمًصش اوداا  ماي   اي دس صميىٍَاي ػمذٌگزاسيَا، سشمايٍ خايي وٍ ساصمان اص آن

اَميار ي ضاشيسذ اشاحاي ي    اوسظاس داسوذ مىافغ ي دسسايسدَاي ملمًسي تٍ دسار آيسواذ.   

تاٍ   اسار؛  اثيؼاي دس آماذٌ   َا تٍ غًسذ يه امش واس دس ساصمان َىگا َاي  اخشاي آمًصش

چٍ دس اشاحاي ي اخاشاي آماًصش     آن ؛ تا يخًد ايه،َمگان تش آن ازفاق وظش داسوذاًسي وٍ 

وساايح تاٍ    واٍ تساًان اص   ؛َاسر ياتي ايه وًع آمًصش وىذ، اسصش اي خيذا مي الؼادٌ اَمير فًق

 .وشداشاحي دس خُر اثشتخطي ساصماوي داسي سا  َاي زىميلي ي خُر دسر آمذٌ، آمًصش

 ،ي سااصماوي  َاي آمًصضي تايذ تٍ ػىًان تخطي خذاوطذوي اص َش تشوامٍ اص ايه سي فؼالير

ي اوساوي اص اشيك  آميض آن ساصمان تا زحًالذ آيىذٌ تاضذ. زًسؼٍ دس خُر ساصگاسي مًفمير

 ،افضايص داوص ي آگااَي  ،َا آمًصش تٍ ػىًان فشايىذي تشاي تُثًد ي اػسالي لاتلير ي زًاوايي

ٍ  زشيه ومص سا دس تٍ َا، اساسي ييش گشايص ي وگشش اوسانزغي  ٍ  ساصي ي زًساؼ َااي   ي ساشماي

زاشيه   اص ايه سي آمًصش يىي اص خيچيذٌ .(٨٣٨٧وىذ )سيذ خًاديه،  اوساوي دس ساصمان ايفا مي

 آمًصش، ؛گشدد مىذي ويشيي اوساوي مًخًد مي يظايف دس َش ساصماوي اسر وٍ مىدش تٍ زًان

، ويل تٍ اَذاف ساصماوي تا اثشتخطي تيطسش سا ويض مًخة ويشيي اوساوير ضمه زضميه مًفمي

زًاواذ دس   گشدد. تىاتشايه يىي اص ػًاملي وٍ زأثيش صيادي تش اثشتخطي سااصماوي داسد ي ماي   مي

َااي  َايي وٍ تشوامٍ تُثًد آن ومص مُمي سا ايفا ومايذ، آمًصش ويشيي اوساوي اسر. ساصمان

 دَىذ تٍ مًاسد صيش زًخٍ داسوذ٪آميضي اودا  مي رآمًصضي سا تٍ اًس مًفمي

 َاي آمًصضي؛اسصياتي اثشتخطي تشوامٍ -
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َا تٍ ػىًان تخطي اص تاصخًسدي وٍ تٍ اًس ماذاي   ي ااالػاذ حاغل اص اسصياتي اسائٍ -

 1997وماياذ ) َا سا زغزيٍ وشدٌ ي آمًصش مطلًب سا فاشاَم ماي  َا ي وياصسىديتشوامٍ

Mann,.) 

يااتي   ياتي آمًصضي، سييىشدَاا ي الگًَااي اسصش   ل مفًُ  اسصشدس تخص ايّدس ايه ممالٍ 

ٍ   ؛ضًد مي آمًصضي مطشح ضذٌ ي دس تخص دي  آن اثشتخطي ساصماوي تيان ي  دس خاياان ساتطا

 ياتي آمًصضي ي اثشتخطي ساصماوي مًسد تشسسي لشاس خًاَذ گشفر. اسصش

 یابی آموزشی ارزش

سا  َا ي اسساوذاسدَاي اص لثل زؼييه ضذٌ اص اشيك مالنگيشي وسايح آمًصضي  فشايىذ اوذاصٌ
ٍ وامىذ  ياتي آمًصضي مي اسصش گازاسي دس   وٍ اص اشيك آن مطخع خًاَذ ضذ وٍ آيا ساشماي

 .ساصمان گشديذٌ اسرواسايي  امش آمًصش مًخة تُثًد ػملىشد واسوىان ي يا مًخة افضايص
  (.٨٣٨٣)خاوذل، 

آيسي وسايح مًسد وياص دس خُر زؼيايه   ياتي آمًصضي سا فشايىذ خمغ (، اسصش٢۰۰٢) ٨وًي
ياتي ااالػاذ مًسد وياص، تٍ مىظاًس زؼيايه مياضان     تٍ اػسماد يي اسصش .داوذ زأثيش آمًصش مي
چًن٪ اص چٍ وساي، خيشاماًن چاٍ چياضي، دس چاٍ       ي آمًصضي دس اتؼادي َم اثشتخطي تشوامٍ
َا تايذ  وىىذ وٍ ساصمان ( تيان مي٨٩٩٢) ٢. زاوىثا  ي ييدوىذ مييسي گشدآ سا صماوي ي چگًوگي

گزاسي دس آمًصش واسوىان  تٍ مىظًس تُثًد ويفير خذماذ ي افضايص ميضان سًد، اص سشمايٍ
 ياتي ومايىذ. َاي آمًصضي خًد سا اسصش دسيغ وىشدٌ ي تٍ اًس مؤثش فؼالير

س تاش گياشد تلىاٍ تاياذ تااصخًسدي تاشاي       َا وٍ زىُا تايذ فشايىذ آماًصش سا د  ياتي اسصش
 (Lingham et al., 2006).َا تاضذ  وىىذگان دس خػًظ محسًا ي لاتلير واستشد تشوامٍ ضشور
ي آمًصش واسوىان اسر واٍ وماص ولياذي دس وىساشل      ياتي آمًصضي تخطي اص چشخٍ اسصش

ايي دس يااتي تاا فاشاَم واشدن تاصخًسدَا      ي آمًصش داسد؛ ايه وماص سا اسصش  ويفير چشخٍ
َاي تٍ واس سفسٍ دس آمًصش، مياضان زحماك اَاذاف زؼيايه ضاذٌ ي       خػًظ اثشتخطي سيش

 وىاذ  اواذ، ايفاا ماي    وٍ آيا وياصَاي ضىاسايي ضذٌ سطًح فشدي ي ساصماوي محمك گشدياذٌ  ايه
 .( Hanson, 2003) 

                                                      
1. Noe

2. Tannenbaum & Woods
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ضاامل   ايه اماش  ؛گشدد ي آمًصضي تشمي ياتي آمًصضي تٍ اسصياتي اسصش ولي تشوامٍ اسصش 

ي واسوىان اسر. مىظًس اص   َاي آمًصش تا وسايح ػملي آمًصش تشاي ساصمان َضيىٍ ي حاسثٍم

َاي مخسلف ي تذين وماع  ياتي اص ديذگاٌ ياتي وامل ي غحيح ايه اسر وٍ ػمل اسصش اسصش

ٍ    چىيه  َم اودا  خزيشد؛  َااي آمًصضاي ي  وسايح آن، خُر سفاغ واًالع ي ومثًدَااي تشواما

َاي مطشح ضذٌ، مًسد اسسفادٌ لشاس گياشد. دس  ي تاال تشدن سطح تشوامٍاغالح، تُثًد چىيه  َم

َاي تٍ غًسذ تاصخًسد تٍ تشوامٍ ديتاسٌ ياتي دس ايه اسر وٍ وسايح آن اَمير اسصش ،حميمر

َاا ايدااد   ٍزا تٍ ايه زشزية زغييشاذ الص  ي اساسي دس محسًاي تشواما  ؛آمًصضي زغزيٍ گشدد

يااتي آمًصضاي تاٍ خاًدي خاًد حاغال        وش اسر وٍ اسصشلاتل ر (. ٨٣٨٣گشدد )اتطحي، 

ي ايّل اص فشايىذ آمًصضي مىدش تٍ زؼيايه   ضًد؛ وياصَاي آمًصضي ضىاسايي ضذٌ دس مشحلٍ ومي

ي اشاحاي تشواماٍ ي اخاشاي آن لاشاس      گشدد؛ اَذاف تٍ ػىًان مثىا ي خايٍ اَذاف آمًصضي مي

يااتي فاشاَم    ياسَاايي خُار اسصش  گيشوذ. ػاليٌ تش آن، وياصَااي آمًصضاي ي اَاذاف، مؼ    مي

ٍ       ياتي مُم آيسوذ؛ اسصش مي  ي آمًصضاي اسار   زاشيه ضايًٌ خُار اسصيااتي اثشتخطاي تشواما

.(Vays, 2004) َذف اسصش   ٍ ي آمًصضاي سساالر    ياتي زؼييه ايه وىسٍ اسر وٍ واذا  تشواما

ضىسر  َايي وٍ دس يغًل تٍ اَذاف خًدخًد سا اودا  دادٌ ي وذا  اودا  وذادٌ اسر. تشوامٍ

ي آل  ضًوذ )سيىدش، زشخمٍ اوذ حفظ مي َايي وٍ مًفك تًدٌ ي آن ضذٌاوذ وىاس گزاضسٍ خًسدٌ

 (.٨٣٧٨آلا، 

َاي آمًصضاي  َا سا دس زذاي  تشوامٍ َاي آمًصضي، مذيشان آمًصضي ساصماناسصياتي تشوامٍ

ساصمان ومه اػسثاس ي خايگاٌ آمًصش دس  ياسزماچىيه  َم َاي فؼلي يا آزي يي اغالح تشوامٍ

َاي آمًصضي ي وطاان   زًاوذ تٍ مىظًس زًخيٍ َضيىٍ ياتي مي اسصش (Liberman, 2006).وىذ  مي

 ٍ آن تاٍ   ي دادن اسصش آمًصش تشاي ساصمان تٍ مذيشان سطًح تاال، تٍ واس سفسٍ ي دس وسيدا

وىىذ  ( تيان مي٨٩٩٨دسيمًن ي َاسيس ) (Hanson, 2003). تُثًد اشاحي آمًصضي مىدشضًد

 ياتي دفاع اص فشايىذ آمًصش دس ساصمان اسر. وٍ ممػذ اسصش

 وىذ٪ ياتي آمًصضي سا دس سٍ حًصٌ تيان مي ( اَذاف اسصش٨٩٩٦خازشيه )

زًخيٍ يخًد ياحذ آمًصش دس ساصمان تا وطان دادن وماص آن دس زحماك اَاذاف ي     -٨

 َاي ساصماوي؛ سسالر
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 َاي آمًصضي ادامٍ ياتىذ يا مسًلف ضًوذ؛ ا تشوامٍوٍ آي زؼييه ايه -٢

 َاي آمًصضي دس آيىذٌ. تٍ دسر آيسدن ااالػازي ساخغ تٍ چگًوگي تُثًد تشوامٍ -٣

 یابی رویکردهای ارزش

يااتي اخاسالف وظاش     َايطان وسثر تٍ اسصش ياتي آمًصضي دس ديذگاٌ وظشان اسصش غاحة

ياتي آمًصضي اودامياذٌ اسار )سايف،     سصشداسوذ. ايه اخسالف وظشَا تٍ ايداد سييىشدَاي ا

٨٣٧٥.) 

يااتي آمًصضاي سا تاٍ ضاص دساسٍ زمسايم        (، سييىشدَاي اسصش٨٩٨٧) ٨يسزه ي سىذسص

 اوذ٪ وشدٌ

ماًسد   ٣ي مماغاذ  ٢دس سييىشد مثسىي تش َذف، اَذاف ولي ريیکرد مبتىی بر َذف: -

اسار واٍ    ياتي آمًصضي تاٍ دوثاال اياه    اسصش دس ايه سييىشد، ،گيشوذ زأويذ لشاس مي

 اوذ. زؼييه وىذ ايه اَذاف تٍ چٍ ميضاوي زحمك يافسٍ

دس سييىشد مثسىي تش مذيشير، َذف زطاخيع ي زحماك    :ريیکرد مبتىی بر مذیریت -

 گيشوذٌ اسر. تخطيذن تٍ وياصَاي ااالػازي مذيشان زػميم

دس سييىشد مثسىي تش مػشف وىىذٌ، زأويذ ػمذٌ تش  :ريیکرد مبتىی بر مصرف کىىذٌ -

وااٍ زًسااط  ؛َاااي ولااي آمًصضااي اساار  وسااة ااالػاااذ مشتااًر تااٍ فااشايسدٌ 

َااي   َاي دسسي مخسلف، فشايسدٌ وىىذگان آمًصضي دس اوسخاب اص ميان تشوامٍ مػشف

 گيشوذ. َا مًسد اسسفادٌ لشاس مي آمًصضي ي وظايش ايه

دس سييىشد مثسىي تش وظش واسضىاسان، زأويذ اغلي  :ريیکرد مبتىی بر وظر کبرشىبسبن -

َاي آمًصضاي   ي ويفير فؼالير تش واستشد مسسميم وظش واسضىاسان دس لضايذ دستاسٌ

 اسر.

دس سييىاشد مثسىاي تاش اخاسالف وظاش       :ريیکرد مبتىی بر اختالف وظر کبرشىبسابن  -

 د.گيش ياتان مخسلف مًسد زأويذ لشاس مي واسضىاسان، اخسالف وظشَاي اسصش

                                                      
1. Worthen & Sanders 

2. Goals 

3. Objectives
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گشاياواٍ ي   دس سييىشد اثيؼر :کىىذگبن گرایبوٍ ي مبتىی بر مشبرکت ريیکرد طبیعت -
وىىاذگان دس   گشاياوٍ ي وًضص مطااسور  وىىذگان، تشسسي اثيؼر مثسىي تش مطاسور

 گيشوذ.  ياتي مًسد زأويذ لشاس مي َاي اسصش َا، وياصَا ي دادٌ َا، مالن زؼييه اسصش

 یابی الگوهای ارزش

َا ي الگًَااي   ياتي آمًصضي اسائٍ ضذٌ اسر. سيش في تٍ مىظًس اودا  اسصشالگًَاي مخسل
يااتي   ياتي تٍ مسخػػان مىاتغ اوساوي ي ياحذَاي آماًصش واسوىاان دس زؼيايه دسار     اسصش

 .وىذ َا، ومه مي آمًصش تٍ اَذاف آن
٪ ايه الگًي تسياس مطًُس زًسط ديوالذ واشن خازشياه دس   ٨الگًی چُبرسطحی پبتریک -٨

اسائٍ ضذٌ ي تٍ اًس يسيؼي خُر اسصياتي ػملىشد آمًصضاي ماًسد اساسفادٌ     ٨٩٥٩سال 

 (Gebber, 1995).لشاس گشفسٍ اسر؛ ايه الگً داساي چُاس سطح اسر 
( اسائٍ ضذٌ اسر. سطح ياه ي دي،  ٨ي ) ي الگي خازشيه دس خذيل ضماسٌ سطًح چُاسگاوٍ

ذ؛ سطًح سٍ ي چُاس وگيش اتي لشاس ميآمًص تٍ ضغل خًد تشگشدد، مًسد اسصي وٍ واس لثل اص ايه
تشاي زؼييه ميضان اوسمال يادگيشي تٍ يظايف ضغلي ي زأثيش آمًصش تش ػملىشد سااصماوي تاٍ   

 ذ.وضً واس تشدٌ مي

 یببی الگوی پبتریک هبی ارزش ی مالک سطوح چهبرگبنه: (1) ی جذول شمبره

 ی آهوزضی رضایت فراگیر از برناهه واکنص 1سطح 
 ی آهوزش کسب دانص، ههارت، نگرش و رفتار ناضی از برناهه یادگیری 2سطح
 بهبود رفتار ضغلی رفتار 3سطح
 نتایج سازهانی نتایج 4سطح

وسثساً آسان اسر؛ َميه مًضًع يىي اص داليل وااستشد ي ضاُشذ آن    ،ياتي ياوىص اسصش
وضد مسخػػان مىاتغ اوساوي اسر. حسي اگش واسضىاسان مىااتغ اوسااوي دس سااصمان تاٍ اياه      

واٍ   َاي  ااميىااوي اص اياه    ،ي آمًصضي سضاير داسواذ  وسيدٍ تشسىذ وٍ واسآمًصان اص تشوامٍ
 (Patrick, 1996).يادگيشي يالؼي سخ دادٌ اسر يخًد وذاسد

                                                      

1. Patrick s four -level Model 
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داسد وٍ زشزية مشاحل چُاس سطح تٍ غًسذ سلسالٍ مشازثاي    ( اظُاس مي٨٩٩٦خازشيه )

دَذ. حشور اص سطح خااييه تاٍ ساطًح     اسر ي َش سطح، سطح تؼذي سا زحر زأثيش لشاس مي

دَاذ.   ي صمان تيطسشي سا تاٍ خاًد اخسػااظ ماي     وشدٌ زش ياتي سا مطىل تاالزش، فشايىذ اسصش

ظًس دسيافر زػًيشي ياضح اص اثشتخطي آمًصش، الص  اسر وٍ دس َش ياه اص  تىاتشايه تٍ مى

 ياتي غًسذ گيشد.  چُاس سطح، اسصش

ياتي مثسىي تش الگاًي چُااس ساطحي خازشياه اسار       ايه الگًي اسصش: 1بل  الگًی وظبم -2

(Philips, 1997) ٌي مااذذ تشوامااٍ ٪ دي سااطح ايّل دس ايااه الگااً مؼااشف اَااذاف وًزااا 

      ٍ  ي آمًصضاي ي سااصمان   آمًصضي ي دي سطح تؼاذي مؼاشف اَاذاف تلىذماذذ تشواما

 اسر. 

 ي آمًصضي. وىىذگان دس آمًصش اص تشوامٍ وسايح ياوىص٪ اسصياتي دسن ضشور -

 ي آمًصضي ياد گشفسٍ ضذٌ.  چٍ اص تشوامٍ وسايح زًاوايي٪ اسصياتي آن -

ٍ  وٍ آيا آن وسايح واستشد٪ اسصياتي ايه - ًصضاي يااد گشفساٍ ضاذٌ دس     ي آم چٍ اص تشواما

 محيط يالؼي، واستشد داسد. 

يخًي زؼادل تايه َضيىاٍ ي مضايااي     ياتي دس خسر وسايح اسصش٪ ايه سطح اص اسصش -

 ي آمًصضي اسر. تشوامٍ

اسائٍ ضاذٌ ي تاٍ ػىاًان ياه      ٨٩٦٩ايه الگً زًسط اسسافل تيم دس سال  :2الگًی سیپ -3

  (Woethen & Sanders, 1997).سييىشد مذيشير محًس ضىاخسٍ ضذٌ اسر

 ي ايه الگً ػثاسزىذ اص٪ سطًح چُاسگاوٍ

ٍ     اسصش ٪ياتي صميىٍ اسصش - سياضي وماه    ياتي صميىٍ تٍ زػاميماذ مشتاًر تاٍ تشواما

ياتي تٍ فشايىذ ضىاسايي مطىالذ مخسلف ي زؼشياف وياصَااي    وىذ. ايه وًع اسصش مي

 وىذ. ي آمًصضي ومه مي تشوامٍ

ياتي دسيوذاد، تٍ زػميماذ مشتًر تٍ زخػايع مىااتغ اص    اسصش ٪ياتي دسيوذاد اسصش -

ٍ     لثيل صمان، سشمايٍ ي ويشيي اوساوي، ي دسر ي  ياتي تٍ اَاذاف زؼيايه ضاذٌ تشواما

 (Philips, 1997).  وىذ آمًصضي ومه مي

                                                      
1. Bell System Model 

2. Cipp Model 
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ضاًد.   ي آمًصضي مشتًر مي ياتي فشايىذ، تٍ اخشاي تشوامٍ اسصش ٪ياتي فشايىذ اسصش -

ي آمًصضاي ي ايدااد    تٍ واَص مًاوغ دس مسيش مًفمير تشوامٍ ياتي ايه وًع اسصش

 (Woethen & Sanders, 1997).وىذ َاي الص  دس تشوامٍ ومه مي تاصوگشي

زًاوذ مىدش تاٍ زػاميمازي دس خػاًظ     ياتي تشيوذاد مي اسصش ٪ياتي تشيوذاد اسصش -

 ي آمًصضي ضًد.  زذاي  يا زًلف تشوامٍ

يااتي صياش زطاىيل     ايه الگً اص خىح وًع اسصش :آوجلس لسالگًی داوشگبٌ کبلیفرویب،  -4

 ضًد٪ مي

ي حالار ياا    ااالػااذ الص  سا دستااسٌ   ،يااتي  ٪ اياه مشحلاٍ اص اسصش  ٢سىدص وظا  -

ٍ   يضؼير وظا  آمًصضي گشدآيسي مي يااتي صميىاٍ دس    ي اسصش وىذ )ضاثيٍ مشحلا

 الگًي سيح(.

ضاًوذ   اي تشگضيذٌ مي َاي ييژٌ تشوامٍياتي  ٪ دس ايه مشحلٍ اص اسصش٣اشاحي تشوامٍ -

 ضًد دس تشآيسدن وياصَاي آمًصضي مفيذوذ. وٍ زػًس مي

 ؛ضاًد  آيسي ااالػااذ ضاشيسي الاذا  ماي     ٪ دس ايه مشحلٍ تٍ خمغ٤اخشاي تشوامٍ -

اي وٍ دس وظش گشفسٍ ضذٌ ي تاٍ   ي اوسخاتي تٍ گًوٍ وٍ تشوامٍ ي ايه دستاسٌااالػازي 

 مؼشفي ضذٌ يا خيش. تايسر دادٌ ضًد گشيَي وٍ مي

آيسي ااالػااذ اسار    يااتي خماغ   ٪ مىظًس اص اياه مشحلاٍ، اسصش  ٥ساصي تشوامٍ تٍ -

واٍ   ي چگًوگي واسوشد تشوامٍ، چگًوگي زحمك اَذاف ياسطٍ يا مًلسي ي ايه دستاسٌ

يااتي   اوذ يا خيش )ايه مشحلٍ ضثيٍ تٍ اسصش اي ظاَش ضذٌ تيىي وطذٌ َاي خيص تاصدٌ

 ر(.فشايىذي الگًي سيح اس

ي اسصش  ٪ دس ايه مشحلٍ ااالػاذ مًسد وياص تشاي لضاايذ دستااسٌ  ٦زػذيك تشوامٍ -

 (. ٨٣٧٥ذ )سيف، آي َاي ديگش فشاَم مي دس مًلؼير تشوامٍ ي امىان اسسفادٌ اص آن

                                                      
1. The UCLA Evaluation Model 

2. System Assessment 

3. Program Planning 

4. Program Implementation

5. Program Improvement 

6. Program Certification 
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 ياتي اسر٪ ٪ ايه الگً مسمشوض تش چُاس وًع اسصش٨الگًی پبرکر -5

 ملىشد ضغلي واضي اص آمًصش(؛ياتي ميضان تُثًد ػ ياتي ػملىشد ضغلي )اسصش اسصش -

 ياتي گشيَي )تشسسي زأثيش آمًصش تش گشيٌ ي تش ول ساصمان(؛ اسصش -

 ي آمًصضي؛ وىىذگان اص تشوامٍ ياتي سضاير ضشور اسصش -

وىىذگان دس تشوامٍ، تاٍ ػىاًان    ي ضشور َاي ياد گشفسٍ ضذٌ َا ي مُاسذ زؼييه فه -

 (Philips, 1993).ي آمًصضي  وسايح حاغل اص تشوامٍ

 ٪ ايه الگً مطسمل تش سٍ دسسٍ اص وسايح اسر٪٢الگًی َبلتًن -6

 [ تٍ ػىًان وسايح آمًصش؛ياسطٍ تي يا  فًسي]يادگيشي  -

 ػملىشد فشدي؛ -

 وسايح ساصماوي. -

مىذي  ي ػًامل اوگيضضي، محيطي ي ػًاملي حاوي اص زًان ايه وسايح زحر زأثيش سٍ دسسٍ

 (Leach & liu, 2003).گيشوذ  يا وازًاوي لشاس مي

٪ ايه الگً تش اساس الگًي وشن خازشياه ي  ٣الگًی زمیىٍ ا دريوذاد ا ياکىش ا وتبیج    -7

 ٪اسرداساي چُاس سطح 

ياتي صميىٍ٪ وسة ي اسسفادٌ اص ااالػازي دس مًسد مًلؼيار ػمليااذ خااسي     اسصش -

 ساصمان، تٍ مىظًس زؼييه وياص ي اَذاف آمًصضي.

دسيوذادَاي ساصمان تٍ مىظًس زؼييه چگاًوگي  ياتي دسيوذاد٪ زحليل مىاتغ ي  اسصش -

 اسسفادٌ اص ايه مىاتغ ي دسيوذادَا دس اثشتخطي فشايىذ آمًصضي.

وىىاذگان   ياتي ياوىص٪ وسة ي اسسفادٌ اص ااالػاذ دس مًسد ياوىص ضشور اسصش -

 ي آمًصضي. دس آمًصش وسثر تٍ تشوامٍ

ي وسايح آمًصضاي ي   ياتي وسايح٪ تٍ دسر آيسدن ااالػازي دس مًسد اثشتخطي اسصش -

َاي آمًصضاي آيىاذٌ تاا خاايگضيه      اسسفادٌ اص ايه ااالػاذ تٍ مىظًس تُثًد تشوامٍ

 (Desimone & Harris, 1998).َاي آمًصضي ديگش  وشدن تشوامٍ

                                                      
1. The Parker Model 

2. Holton's Model 

3. Contex, Input, Reaction, Out Put 
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٪ چُاس سطح ايّل ايه الگً ماوىذ الگًي خازشيه اسر. يلاي  ٨الگًی پىج سطحی فیلیپس -8

ياتي  وىذ. اسصش ا تٍ ػىًان سطح خىدم مؼشفي ميياتي تاصگطر سشمايٍ س فيليدس اسصش

َااي آن تاٍ مىظاًس ساىدص      تاصگطر سشمايٍ، مضاياي حاغل اص آمًصش سا تا َضيىٍ

 وىذ. اثشتخطي آمًصش، ممايسٍ مي

َا ي ضاشايط، مىاساة ويسار؛ َاش ياه اص       ي يضؼير ياتي تشاي َمٍ يه الگًي اسصش

يااتي ي ضاشايط    ُم دليك ماَيار اسصش ياتي ومار ضؼف ي لًزي داسوذ وٍ ف الگًَاي اسصش

 .(Lingham et al., 2006)ياتي مؤثش، ضشيسي اسر  ساصماوي تٍ مىظًس اسصش

 اثربخشی سازمانی

تلىٍ مًضًػي تسياس خيچيذٌ اسار   ؛اثشتخطي ساصماوي يه مفًُ  ياحذ ي مىفشد ويسر

اثشتخطاي   (Renz & Herman, 2004).وٍ مطسمل تش زشخيحاذ ي اوسظاساذ مسفاايزي اسار   

َايطاان سا اص  آمياض مأمًسيار  َا، چگًوگي زحمك مًفميار  ساصماوي سيضي اسر وٍ ساصمان

تاٍ   (Jomrog & Overhol, 2004). دَىذ اشيك ساَثشدَاي ساصماوي، مًسد اسصياتي لشاس مي

اسر وٍ دس آن، ياه   ايزش اثشتخطي ساصماوي مؼمًالً دس لالة ميضان يا دسخٍ ػثاسذ سادٌ

 ي دَىذٌ اَذاف ساصمان تايذ وطان (Robbins, 1987). آيسد فص سا تٍ دسر ميساصمان اَذا

 ي ياتي تٍ آن اسر، تاضذ. اَذاف زشسايم وىىاذٌ   چٍ سا وٍ دس خي دسر ػلر يخًدي ي آن

َاي خًد سا تش سيي آن مسمشوض وشدٌ اسر؛  يضؼير مطلًب آيىذٌ اسر وٍ ساصمان زالش

دسخٍ يا ميضاوي وٍ ساصمان تٍ اَاذاف   اص اسذ اسرگيشي اثشتخطي ػث لزا اسصياتي ي اوذاصٌ

 (.٨٣٧٨آيذ )الُي،  مًسد وظش وايل مي
(دس تاصتيىي خًد اص مطالؼاذ غًسذ گشفسٍ خيشاماًن اثشتخطاي سااصماوي،    ٨٩٩٧ومثل)

اي ايداد گشدد وٍ تسًان  اظُاس داضر وٍ مؼياسَاي اسصياتي اثشتخطي ساصماوي تايذ تٍ گًوٍ
َااي غاًسذ گشفساٍ ضاذٌ دس      َا، سىدص زأثيش زالش ي ساصمان يسٍَا سا تٍ مىظًس مما آن

َايي اص ساصمان وٍ تٍ اًس مؼىاداسي تا اثشتخطاي   ي ساصماوي ي زؼييه ييژگي خُر زًسؼٍ
ٍ  -تٍ ػىًان يه مفًُ  تىيادي-ساصماوي  ٍ    ، مشزثط َساسىذ تا ي اياه   وااس گشفار؛ اص خملا

                                                      
1. Philips five-level Model 
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ولي، واسايي، ويفيار، سضاذ، اوگياضش،     زًان تٍ ايه مًاسد اضاسٌ وشد٪ اثشتخطي مؼياسَا مي

ٍ  خزيشي ي ساصگاسي، مُاسذ وىسشل، اوؼطاف ي ماذيشير، اسزثااااذ ي ماذيشير     َاي يظيفا
يسي، سًد، ميضان غيثر، سضاير ضغلي،  ااالػاذ، مطاسور ي زمسيم لذسذ، خيطشفر، تُشٌ

گي، واستشد َاي تيه فشدي مذيشيسي، آماد سيضي، مُاسذ سيحيٍ، زضاد، زؼييه َذف ي تشوامٍ
 (Jomrog & Overhol, 2004).مىاتغ محيطي، اسصش مىاتغ اوساوي، آمًصش ي زًسؼٍ 

َااي سااصماوي )زمشواض،     ( دس زحميك خًد تٍ تشسسي سياتط تايه ييژگاي  ٢۰۰٢) ٨َيلل
مىذسااصي ي آماًصش( ي    لذسذ سسمي ساصي، اخسيااس واسوىاان، َمااَىگي، وىساشل، زاًان     

غيش اوسفاػي خذماذ اوساوي خشداخر؛ اي تٍ اياه وسيداٍ    َاي اثشتخطي ساصماوي، دس ساصمان
يااتي آماًصش ي اثشتخطاي سااصماوي ي      َااي آمًصضاي ي اسصش   دسر يافر وٍ تيه تشوامٍ

 مثثر ي مؼىاداسي يخًد داسد. ي ساتطٍػملىشد ساصماوي 
( دس خژيَطي تا ػىًان زحليل سااصماوي اخاشاي فىاايسي    ٨٩٩٣) ٢َازشاج ي واصاليسىي

َااي آمًصضاي ي    َا تٍ ايه وسيدٍ دسر يافسىذ وٍ تيه اسصياتي فؼالير ساصمانخيطشفسٍ دس 
( ٢۰۰٥) ٣گسالش چىايه   َام  ي مؼىااداسي يخاًد داسد.   يسي ي اثشتخطي ساتطٍافضايص تُشٌ

َااي الص   گاشدد واٍ فشغار    مطشح وشد وٍ اثشتخطي فشدي ي ساصماوي صماوي حاغل مي
 (Gesler, 2005).تٍ فشدضان، فشاَم آيذ َاي مىحػش  ياتي واسوىان تٍ لاتلير خُر دسر

 رویکردهای اثربخشی سازمانی

 گيشد٪ مطالؼاذ اثشتخطي ساصماوي تٍ اًس ولي دس لالة دي اثمٍ لشاس مي
مذاس تش مثىاي ايه اسسذالل  ؛ سييىشد َذف٤َبی عقالوی مذار یب وظبم ريیکرد َذف -

َا  اي اص اَذاف تًدٌ ي دس غذد محمك ساخسه آن َا داساي مدمًػٍ اسر وٍ ساصمان
 (Campbell, 1998).َسسىذ 

گيشي دسيوي اثشتخطي سا  َاي اثيؼي اوذاصٌ ؛ سييىشد وظا ٥َبی طبیعی ريیکرد وظبم -

مىاتغ اوساوي مسمشوض اسر زا وسايح  دَذ؛ ايه سييىشد تيطسش تش مًسد اسسفادٌ لشاس مي

                                                      
1. Hillel
2. Hattrup & Kozlowski
3. Gesler
4. Goal Oriented Approach or Rational Systems 

5. Natural System s Approach 
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ٍ ساصماوي؛ ايه سييىشد تش فشايىذَاي دسين سااصماوي زأوياذ    َااي   ي ضااخع  داضاس

، مًسد -اسرواسايي  يسي، َضيىٍ ي وٍ ضامل تُشٌ-دسيوي )واسايي دسيوي( سا ػملىشد 

 (Kelin, 2002). دَذ اسسفادٌ لشاس مي

 الگوهای اثربخشی سازمانی

اي ويسر؛  اسة تٍ مىظًس اسصياتي اثشتخطي ساصماوي واس چىذان سادٌاوسخاب يه مؼياس مى

چااشا وااٍ يااه الگااًي وظااشي ػمااًمي وااٍ تُسااشيه مؼياااس سا مؼشفااي وىااذ، يخااًد وااذاسد 

 گشدوذ٪ ٍ ميالٍ الگًَاي اسصياتي اثشتخطي اسايمم ي (؛ لزا دس ادام٨٣٧٨ٍتىذ، )ػاللٍ

يااتي تاٍ اَاذاف     الگًي َذف، زًاوايي ساصمان سا دس ساتطاٍ تاا دسار    الگًی َذف: -٨

ٍ   ساصمان تشسسي مي ي  وىذ؛ چشا وٍ اثشتخطي ساصمان تٍ اًس سىسي تش حساة دسخا

وسة َذف زؼشيف ضذٌ اسر. دس ايه الگاً تاياذ اَاذاف اداسي ي ػملياازي اص َام      

 (Hoy & Miskel, 2007).مسمايض ضًوذ 

ٍ    دس اياه ا  الگًی مىبع وظابم:  -٢ اي تاٍ َام خيًساسٍ اص     لگاً سااصمان مسطاىل اص ضاثى

ضًد؛ اثشتخطي ول ساصمان تٍ ايه تساسگي داسد واٍ زاا     َاي فشػي فشؼ مي صيشوظا 

َاي سااصمان،   وظا  ي مىاتغ مًخًد تٍ صيش چٍ حذ ساصمان دس زخػيع ي زًصيغ تُيىٍ

ذاي  ي اثشتخطي دس ايه الگً، تاٍ فشاگاشد زثاادل سفسااسي ما      مؤثش ي مًفك تًدٌ اسر.

 ياب ي تا اسصش زًخٍ داسد  َميطگي ي ويض تٍ سلاتر دس وسة مىاتغ وم

 (Hoy & Miskel, 2007) 
٪ خاسسًوض تشاي اثشتخطي چُاس تُؼذ لايل ٨الگًی اثربخشی سبزمبوی تبلکًت پبرسًوس -٣

 ضًد٪ مي

 اوطثاق٪ تٍ وياص وظا  تشاي وىسشل محيط خًد مشتًر اسر. -

 وىذ. تشاي وسة اَذاف مًسد وظش، تسيح ميزحمك َذف٪ وظا ، مماغذ خًد سا  -

 وىذ. اوسدا ٪ تٍ ازحاد ي اضسشان دس داخل وظا  اضاسٌ مي -

 (.٨٣٧٣ومالي،  زذاي ٪ حفظ لذاسر وظا  اسصضي اسر ) تٍ ومل اص ميش -

                                                      
1. Parsons 
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 (13۱2زاده،  ی عببس به نقل از هوی و میسکل،ترجمه)ابعبد الگوی اثربخشی سبزمبنی پبرسونس: (2)ی  جذول شمبره

 چنذگانههای  شاخص ابعاد اثربخشی

 انطباق

 لابلیت انطباق -
 ابتکار -
 رضد -
 توسعه -

 تحمك هدف

 هوفمیت تحصیلی -
 کیفیت -
 کسب هنابع -
 کارایی -

 انسجام

 رضایت -
 جو -
 ارتباطات -
 تضاد -

 تداوم

 وفاداری -
 عالیك ههن زندگی -
 هویت -
 انگیسش -

ٍ  الگًی وتبیج ياقعی بروبمٍ: -٤ ي وساايح حاغال اص ياه تشواماٍ      تشخي اثشتخطي سا َما

َا( ي  زًاوذ وسايح لػذ ضذٌ )َذف ي آمًصضي مي داوىذ؛ ايه افشاد مؼسمذوذ َش ديسٌ مي

 سي دس َاش  ويض وسايح لػذ وطذٌ )دسسايسدَاي خىُان( سا تٍ دوثال داضسٍ تاضذ. اص اياه 

 (Apple, 1991).مىؼىس ضًد  ي آمًصضي، تايذ زما  وسايح ديسٌ

اثشتخطي ساصمان دس ايه الگً ػثاسذ اسر اص زًاوايي ساصمان  الگًی فرایىذ مذیریت: -٥

تىذي ي غيشٌ. فاشؼ اياه    سيضي، تًدخٍ گيشي، تشوامٍ چًن زػميم دس اودا  يظايف َم

ي فشايىذَاي مذيشير دس زؼيايه   ي زًسؼٍ وسيدٍ نالگً ايه اسر وٍ اثشتخطي ساصما

 (.٨٣٧٤تىذي،  َاسر )وًلٍ ياتي تٍ آن ي اوسخاب اَذاف ساصمان ي چگًوگي دسر

دس الگًي تُثاًد سااصمان، اثشتخطاي سااصماوي تاا اساسفادٌ اص        الگًی بُبًد سبزمبن: -٦

حل  َاي زطخيػي ي سييىشد ػلً  سفساسي اسر؛ ايه الگً اص اشيك اسسفادٌ اص مُاسذ

وااسي ماذيشير    مذذ تا ومه يه مطايس خاسج اص ساصمان ي تاا َام   مسألٍ، دس تلىذ

 (.٨٣٨٢)لاسمي،  ضًد ميساصمان اودا  
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َاا اص وظاش    دس اياه الگاً اثشتخطاي ديسٌ   وفاع:   َابی ری  الگًی تأمیه رضبیت گريٌ -٧

ي آمًصضاي، وااسآمًصان ي    ضًد؛ تٍ ػىاًان مثاال دس ياه ديسٌ    وفؼان تشسسي مي ري

ٍ  مسسميم آنمذيشان  تشسساي    ي ػًامال اخشاياي ديسٌ    سياضان ديسٌ  َا، مذسّسان تشواما

 (Nichols, 2000).ضًد  مي

ي سضاير واسايي  َاي اخسماػي، اثشتخطي تش حسة الگًي وظا  الگًی وظبم اجتمبعی: -٨

يااتي لاشاس    تا يىذيگش زفايذ داسوذ. مالن اثشتخطي سفساسي اسار واٍ ماًسد اسصش   

وىىذٌ تشاي آن لايل اسر مًسد  تٍ اوسظاساذ مؼيىي وٍ اسصياتيسفساس وسثر  ؛گيشد مي

گيشد؛ يؼىي اثشتخطاي مياضان زًافاك سفسااس سااصماوي تاا اوسظااساذ         سىدص لشاس مي

اي اسر ميان سفساس ساصماوي تا وياصَا ي مماغاذ فاشدي.    ساتطٍواسايي  ساصماوي اسر.

زاتؼي اسار اص زًافاك سفسااس سااصماوي تاا وياصَاا ي مماغاذ        واسايي  تٍ ػثاسذ ديگش،

وىاذ.   ي ميان اوسظاساذ ساصماوي ي وياصَاي فشدي اضاسٌ مي ضخػي. سضاير تٍ ساتطٍ

سضاير صماوي دس حذ مطلًب خًاَذ تًد وٍ اوسظاساذ ساصمان تا وياصَاا ي زماايالذ   

ضخػاي سااصگاس   ذ؛ اگش اوسظاساذ ساصماوي تاا وياصَااي   ىداضسٍ تاض َماَىگيضخػي 

ذ ميضان سضاير وم خًاَذ تًد؛ يؼىي فشد ممىه اسار سفسااسش اثاشتخص ياا     ىوثاض

ٍ  واسآمذ تاضذ تذين ايه اياه اماش دس    ؛(٨٣٨٥تىاذ،   وٍ سضايسي دس ميان تاضذ )ػاللا

 ( وطان دادٌ ضذٌ اسر. ٨ي ) ضىل ضماسٌ

 
 و رضبیت کبرایی  روابط انتظبرات و نیبزهب بب اثربخشی،: (1)ی  شکل شمبره

الگااًی رعبیاات اسااتبوذاردَبی آمًزشاای  اثربخشاای باار مبىاابی تااأمیه مىااببع ي  -٩

َا،  َا، وظا  اخشاي تشوامٍ ي زذييه تشوامٍ تش اساس ايه الگً وحًٌ فرایىذَبی دريوی(:

 رفتار

 انتظارات سازمانی

 نیازهای فردی 

 نقش

  شخصیت

  رضایت

 اثربخشی 

 کارایی 
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َااي  ٌ فشاگيشان ي... تاياذ داساي اساساوذاسدَاي مؼيىاي تاضاىذ. اگاش ديس     اوسظاساذ اص 

 حماااك سااااصوذ، داساي اثشتخطاااي َساااسىذ   آمًصضاااي اياااه اساااساوذاسد سا م  
 .(Ashridge, 2003) 

 یابی آموزشی و اثربخشی سازمانی ارزش

يااتي آمًصضاي تاا مًفميار      ي اسصش (، دس زحميك خًد، تٍ تشسسي ساتط٢۰۰۰ٍاوذسسًن )

يااتي آمًصضاي    اثشتخطي ساصماوي خشداخر؛ اي تٍ ايه وسيدٍ دسر يافر وٍ اسصش آمًصضي ي

سايى  ي  چىيه  َم داسي تا مًفمير آمًصضي ي اثشتخطي ساصماوي داسد.ي مثثر ي مؼىا ساتطٍ

ٍ     ٢۰۰٤وادياوي ) َااي ديلساي    ي سااصمان  (، دس تشسساي اثشتخطاي فشايىاذ آماًصش ي زًساؼ

َااي   ياتي تشوامٍ اسصشچىيه  َم ذ وٍ آمًصش ي زًسؼٍ يَىذيسسان، تٍ ايه وسيدٍ دسر يافسى

 . داسوذآمًصش ومص مُمي دس تُثًد اثشتخطي ساصماوي 

زًاواذ  ي آماًصش ماي  ٍ وذ وٍ َشگًوٍ آمًصش ي يا فمط اسايا تشخي اص مذيشان تش ايه تايس

ٍ   مفيذ تاضذ؛ اما يلسي وٍ ايه امش دس ساتطٍ تا سااصمان مطاشح ماي    ي ماذيشير   گاشدد يظيفا

دس صش ساصمان، زطخيع اثشتخطي ساصمان تا زًخٍ تٍ َضيىاٍ ي امىاوااذ غاشف ضاذٌ     آمً

(مؼسماذ  ٨٩٩٦) ٨(. وشن خازشياه ٨٣٨٧اسر )سيذخًاديه،  ي آمًصش ساتطٍ تا اَذاف اسايٍ

ي آمًصضي تاٍ وااس سيد    اسر مؼياسي وٍ ممىه اسر تٍ مىظًس اسصياتي اثشتخطي يه تشوامٍ

ضامل ياوىص تٍ آمًصش، وسة داوص ي زغييشاذ ايدااد ضاذٌ دس سفسااس ي ػملىاشد وااسي      

  (Redshaw, 2001).اسرواسوىان ي تُثًد ي زًسؼٍ دس وسايح ساصماوي 

َااي   اوساوي تش اَمير اسصيااتي اثشتخطاي فؼاليار   ي مىاتغ  مسخػػان آمًصش ي زًسؼٍ

واٍ ضاامل ااالػااذ اسصضامىذي دس     -آمًصضي تٍ ػىًان يه تخص مُم اص فشايىذ آمًصضي 

 ، زأويااذ -َاساار َاااي آمًصضااي ي اغااالح تشوامااٍ خػااًظ مىاااتغ مااالي ي صماااوي تشوامااٍ

ٍ    اسصش (Lawrie, 1971). .داسوذ  اسار ي آماًصش واسوىاان    ياتي آمًصضاي تخطاي اص چشخا

ٍ   يوااٍ ومطاا    داسد -تااٍ ضااشح صيااش   -ي آمااًصش وليااذي دس وىسااشل ويفياار چشخاا
  :(Hanson, 2003) 

 َاي تٍ واس سفسٍ دس آمًصش؛ فشاَم وشدن تاصخًسدَايي دس خػًظ اثشتخطي سيش -٨

                                                      
1. Kirk pattrik 
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وٍ آيا وياصَاي ضىاسايي ضذٌ سطًح ساصماوي ي  ميضان زحمك اَذاف زؼييه ضذٌ ي ايه -٢

  ي يا خيش. ضذٌ اسرآن اثشتخطي ساصماوي محمك  ي فشدي ي دس وسيدٍ

اسصياتي اثشتخطي آمًصش امشي دضًاس اسر؛ تا يخًد ايه، تٍ مىظًس ضىاساايي ي اسصيااتي   

اي مىاسة  َاي آمًصضي، تٍ گًوٍ اگش اثشتخطي تشوامٍ اسصش ي اَمير آمًصش، ضشيسي اسر.

ومه مؤثشي تٍ زػميماذ ماشزثط تاٍ زاذاي  ي     ،مًسد اسصياتي لشاس گيشد، وسايح حاغل اص آن

 (Vays, 2004). ومايذ ي زخػيع مىاتغ آمًصضي، مي آيىذٌَاي فؼلي يا  اغالح تشوامٍ

 گيری نتيجه

 َا اص اسوان مُمي اص لثيل سشمايٍ، وياشيي اوسااوي، فىاايسي ي ماذيشير زطاىيل      ساصمان
زشيه سوه دس ايه تيه اسار؛   مُم ويشيي اوساوي ،وظشان اوذ وٍ تٍ صػم تسياسي اص غاحة يافسٍ
ي اثشتخطي ساصمان مىًر تٍ اوداا  يظاايف دسسار ي غاحيح اياه ويشيَاا دس       واسايي  صيشا
َاا   ي ساصمان خايي وٍ تيطسشيه دسغذ اص مىاتغ ي سشمايٍ سسادي اسر. اص آن ي غفي ي دايشٌ

ٍ  زطىيل مي سا مىاتغ اوساوي َااي   فؼاليار  ي اوسااوي مساسلض  اوداا     دَىذ، زأميه ايه ساشماي
 -َااي صتاذٌ ي مااَش    مسسمش دس زمامي سطًح ساصماوي اسر. خشيسش اوسان آمًصضي مىظم ي

واخزيشي اسر  ضشيسذ اخسىاب ،-ضًد مىاتغ ويشيي اوساوي ياد مي ي ػىًان زًسؼٍوٍ اص آن تٍ 
تما ي خيطشفر دس خُان خش زغييش ي زحًل امشيصي سخر تذان وياصمىذواذ.   َا تشاي وٍ ساصمان

َااي   تيان ضذٌ ايه وىسٍ لاتل زأمل اسر وٍ غشفاً آماًصش ي اخاشاي ديسٌ   زًخٍ تٍ وىاذتا 
َا تاياذ تاا زًخاٍ تاٍ      سسيذن تٍ اَذاف ساصمان مؤثش تاضذ. آمًصش زًاوذ تشاي وميآمًصضي 
ي تاٍ دسار آماذٌ وياصَااي مًخاًد سا       زا وسيدٍ ؛َاي ػلمي تىا گزاضسٍ ضًوذ سيش اغًل ي

فايذٌ ي حسي دس ماًاسدي تاػاه َاذس دادن     َا تي غًسذ آمًصش غيش ايه تشاشف ساصد؛ دس
يااتي ي   داس واشدن آماًصش، اسسصش   ضًوذ. اص ايه سي تشاي خُار  ويض مي َاي ساصمان سشمايٍ

َاي آمًصضي دس خُر ويال تاٍ اَاذاف سااصماوي ضاشيسزي اساساي        زؼييه اثشتخطي تشوامٍ
زًاوذ ميضان ويل تاٍ  امل ي خامغ ميَا تٍ اًس وياتي غحيح اص تشوامٍ ضًد. اسصش محسًب مي

اَذاف آمًصضي ي وًالع واس سا مطخع ومًدٌ ي ماذيشان آمًصضاي سا دس اغاالح ويفاي ي     
ٍ  َاي آمًصضي ياسي سساوذ. دس يالغ فؼاليرتُثًد ديسٌ اي اشاحاي   َاي آمًصضي تايذ تٍ گًوا

َاي  ي تخص َمٍ گزاسي ساصماوي ومه مؤثش ي لاتل لثًلي تٍ زا اص محل ايه وًع سشمايٍ ضًد
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ساصمان ي اخضاي آن دس خُر زسُيل مًفمير، وسة اَذاف ساصماوي، تُثًد ػملىشد فشدي، 

ٍ َچىايه   َم گشيَي ي اثشتخطي ساصماوي زأميه گشدد. ي دسار اواذسواسان اماش آماًصش      ما
ي  َااي ماؤثش ي سااصوذٌ    ي وسايح حاغل اص فؼالير زًاوىذ تا دس وظش گشفسه يسؼر ي دامىٍ مي

َاا، مىااتغ اوسااوي،     ي فشايىذَاي آمًصضي، دس تٍ واسگيشي ي اساسفادٌ اص سيش  ميىٍخًد دس ص
فيضيىي ي زدُيضاذ واسآمذ ي مىاسة، تيطسش َمار گماضاسٍ ي وساثر تاٍ اوداا  ي اخاشاي       

َايطان حساسير ي زًخٍ تيطسشي سا مثزيل داسوذ. ػااليٌ تاش اياه، ماذيشان      ي فؼالير تُيىٍ
ي  تاا اساسفادٌ  واسايي  مك اَذاف ساصماوي ي افضايص اثشتخطي ياسضذ ي مياوي ويض تٍ مىظًس زح

زًاوىاذ  َا ي ضشايط ماي حذاوثشي اص حذالل امىاواذ ي وسة فًايذ ي وسايح مطلًب اص فشغر
ي  ومًدٌزش تشخًسد تيىاوٍ زش ي سيضهتيىاوٍ َاي آمًصضي ي خيامذَاي آن خًش وسثر تٍ فؼالير

ي دس تلىذماذذ   تاًدٌ ؛ َش چىذ وٍ ايه وسايح ديشتااصدٌ  ضًوذتٍ ضشيسذ ي اَمير آن يالف 
 خًد سا وطان دَىذ.
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 منابع

 ، زُشان٪ خًيىذ.سبزی منببع انسبنی آموزش و به(، ٨٣٨٣اتطحي، سيذحسه ) -

، زُااشان٪ سااصمان امااًس اداسي ي  مثلثثع عملکثثرد سثبزمبنی (، ٨٣٧٨الُاي، ضاؼثان )   -

 اسسخذامي وطًس.

، زُاشان٪  هثب  راهبثردی آمثوزش در سثبزمب     مذیریت و(، ٨٣٨٣خاوذل، سحمر الٍ ) -

 ي مذيشير. مؤسسٍ

، زُاشان٪ اوسطااساذ   مببنی مثذیریت منثببع انسثبنی   (، ٨٣٨٧سيذ خًاديه، سيذسضاا )  -

 داوطىذٌ مذيشير داوطگاٌ زُشان.

، زُاشان٪  یثببی آموزشثی   گیثری و ارزش  هبی انثذازه  روش(، ٨٣٧٥سيف، ػلي اوثش) -

 اوسطاساذ آگاٌ.

، زُاشان٪  ي فشياذٌ آل آلاا   زشخمٍ ،مذیریت منبیع انسبنی(، ٨٣٧٨سيىدش، ماسن. ج. ) -

 مشوض آمًصش مذيشير ديلسي.

 ، زُشان٪ وطش سيان.مببنی نظری و اصول مذیریت آموزشی(، ٨٣٨٥تىذ، ػلي )ػاللٍ -

 ، مطُذ٪ اوسطاساذ خُاد داوطگاَي.اصول مذیریت آموزشی(، ٨٣٧٨تىذ، ػلي ) ػاللٍ -

 ، زُشان٪ اوسطاساذ َيأذ.رفتبر سبزمبنیهبی  تئوری(، ٨٣٨٢لاسمي، تُشيص ) -

، گبنه برای ارزیثببی اثربخشثی سثبزمب     معیبرهبی هفت(، ٨٣٧٤تىذي، ػثاذا... )  وًلٍ -

 .٢٣-٨٧، ظ٥٦ي ي زذتيش، ضماسٌ ماَىامٍ

 ، زُشان٪ وطش ساميه.رهبری و مذیریت آموزشی(، ٨٣٧٣ميشومالي، سيذ محمذ ) -

ً ت(، ٨٣٨٢ًَي، ييه واي ي ميساىل، سيسايل )    - تحقیث،، عمثل در مثذیریت    ی رئا
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